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17-31هايهصفح/ 1يشماره/3جلد/ کشاورزياقتصاد

کاربرد : زدایی در ایران وکشورهاي همسایهبررسی جنگل
مدل کوزنتس 

*عبدالکریم اسماعیلی، فاطمه نصرنیا

1/7/1387: تاریخ پذیرش24/10/1386:تاریخ دریافت
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مقدمه
هاي دنیا از جنگل پوشیده شده درصد از خشکی29.6، 2003در سال FAOطبق گزارش 

يکرهدو سوم این نواحی جنگلی در نیم. استمیلیون هکتار 45/3869برابراي مساحتی که دار
میلیارد هکتار از 5/1جنوبی قرار دارد که حدود يکرهآن در نیميماندهشمالی و یک سوم باقی

هکتار 6/0جنگل در دنیا حدود يسرانهمتوسط. برداري قرار دارندها تحت بهرهاین جنگل
پهناور آسیا قرار يهاي موجود در سطح جهان در قارهدرصد از جنگل2/14. شودمیبرآورد 

2/0هر فرد از سطح جنگل در این قاره برابر يتوان گفت که سرانهمیمتوسططور هب. دارد
.استهکتار 
خشک و ي براي هر کشور و براي ما که در محدودهملی یعنوان ثروتطور کلی جنگل بهبه
جنگل براي ایجاد . شودطور اخص عنایت و موهبت محسوب میهایم، بشک واقع شدهخنیمه

. کندزمین و خاك را از تخریب و انهدام حفظ میافزون بر آنثر است و ومومناسبخرداقلیم
محیطی جهانی تشخیص داده شده ترین مشکالت زیستعنوان یکی از بزرگزدایی بهجنگل

). 2004کارانهمو ، سادهی2003کارانهم، براول و 1997کارانهمدابسون و (است
ازو ) 1992فائو (میلیون هکتار 4/15حدود1980يدههدرکه طبق آمار جهانی طوريهب

، 2000تا 1990يدههدرو ) 1997فائو (میلیون هکتار7/12ساالنه ،1995تا 1990هاي سال
. اندهاي گرمسیري از بین رفتهجنگلاز) 2003فائو(میلیون هکتار391/9ساالنه 

ترین عنوان بزرگبرداي از زمین و بههاي اصلی تغییرات بهرهلفهوزدایی یکی از مجنگل
بر افزون). 2000کارانهمساال و (ثبت رسیده استتهدید براي تنوع محیط زیست جهانی به

کربن و يحیطی، ذخیرهمتنوع زیستيعنوان ذخیرهاز ارزش جنگل به،این تخریب جنگل
یک چهارم انتشار دي اکسید در سطح جهان سببد و به تنهایی شومیکاسته مبنع تولید الوار 

).1991هوگتان (جهانی، سهیم استيصورت مستقیم در گرماي فزایندهشود که بهمی
ید هاي شدبا نرخراههمزدایی در سطح منطقهجنگليثیرات گستردهاگذشته از این، ت
ها و تخریب نشینی مسیر آبی، افزایش تعداد و شدت طغیان رودخانهفرسایش خاك، ته

اثرات و ،آیند و اغلبشمار میل جدي بهیخیزها است، که همگی مساها و آبخرداقلیم

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:fnasrnia@gmail.com
www.SID.ir


 :… ١٩

براون و (در کشورهاي گرمسیري دارندداريدامي خارجی بلندمدتی روي کشاورزي و هانازی
، 2002کارانهمآزوفیا و -، سانچز1998، کیموویتس و آنگلسن 1994، پالو 1994پیرس

).2004کارانهمسوینی و 
شکل بین رشد درآمد Uصورت معکوس ارتباطی را به) 1955(براي نخستین بار کوزنتس 

نانپس از آن اقتصاددا. شودعنوان منحنی کوزنتس شناخته مید که بهکره یو نابرابري درآمد ارا
وي، ارتباط بین رشد درآمد يوسیلهبهه شده یمحیط زیست با استفاده از تئوري ارامند بهعالقه

. بررسی کردند)EKC1(محیطی کوزنتسعنوان منحنی زیستباو تخریب محیط زیست را 
آسیایی، آفریقایی و يکشور در حال توسعه64اطالعات، )1994(گریفیتز وکروپر 

و کار بردند هب1988تا 1961يطی دورهصورت پانلیی بهزداجنگلبراي بررسی آمریکایی را 
زدایی و درآمد براي کشورهاي آمریکاي التین و کشورهاي را بین نرخ جنگلEKCوجود 

کند که رشد اقتصادي اصلی را بیان میياین نتیجهیاد شدهيمطالعه. آفریقایی مشاهده کردند
.حل کندزدایی را تواند مشکل جنگلبه تنهایی نمی

زدایی را با ساختار اقتصاد سیاسی براي کشورهاي در حال توسعه با جنگل) 1996(روك 
فقر، درصد جمعیت روستایی مانندوي متغیرهایی . کار بردن تئوري کوزنتس مرتبط کردهب

نهادهاي سیاسی يعنوان فرآیندي براي مجموعهداري زمین را بهزمین و توزیع اجارهبدون
زدایی به اثبات براي جنگلEKCاین مطالعه شواهدي را دال بر وجود . کار بردهروستایی ب

. رساند
هاي پانل کشور در حال توسعه شامل کشورهاي آسیایی، ، داده)1999(تول وکوپ

. بردندکارهزدایی باقتصادي و جنگليآمریکاي التین و آفریقایی را براي بررسی ارتباط توسعه
و مدل پارامتریک 1986تا 1962هاي کشور طی سال66با اثرات ثابت براي لاز دو مدهاآن

–1992يگرمسیري طی دورهيکشور در حال توسعه76يبا اثرات تصادفی با مجموعه

توزیع جمعیت سرانه، GDPکار رفته در مدل شامل همتغیرهاي توصیفی ب.استفاده کردند1961
GDP، نرخ تغییر جمعیت و نرخ رشد )ر هکتار تعریف شدههيصورت جمعیت به ازاکه به(

1 - Environmental Kuznets Curve (EKC)
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شده انجامهايهمطالع. زدایی تایید نکردرا براي جنگلEKCوجود هاآننتایج . است
ثابت آسیایی، آمریکاي التین و آفریقاییکشور 66براي ) 2001(باتاراي و همینگ يوسیلههب

زدایی را کاهش داري نرخ جنگلمعناصورت در نهادهاي سیاسی و نظارتی بهبودبهکرد که 
. کندرا براي نواحی آمریکاي التین و آفریقایی به سمت پایین منتقل میEKCدهد و می

ي حقوقی مالکیت و آزادي مدنی هاشاخصکار رفته در این مطالعه، ترکیب متغیرهاي نهادي به
ودموکراسیافزایشاز طریق نهادهاي سیاسی بودبهکند که مطالعه بیان میينتیجه. است

دهد و منجر به فشار روي منابع طبیعی را کاهش میانجامسرهاي فردي و مدنی، تقویت آزادي
نتایج، شواهدي قوي از ارتباط منحنی چنینهم. شوددر حفاظت از مناطق جنگلی میبودبه

. دهدا نشان میزدایی و درآمد را براي این گروه از کشورهمحیطی کوزتنس بین جنگلزیست
محیطی کوزنتس نقش ی زیستحنبا استفاده از چهارچوب تئوري من) 2001( کوپ و تول 

کشور در 48براي راتوزیعی از طریق اثرات رشد و توسعه روي کاهش سطح جنگلعوامل
هاي یافته. بررسی کردند1961–1962هاي طی سالپانل صورت گرمسیري بهيحال توسعه
کند که آیا داري تعیین میمعناصورت دهد که شکل توزیعی هر کشور بهنشان میاین مطالعه

در کشورهایی که چنینهم. زدایی داردیا منفی روي نرخ جنگلو اقتصادي اثر مثبت يتوسعه
شود در حالیزدایی میباال است، توسعه منجر به افزایش نرخ جنگلدرآمديسطح نابرابري

، اثرات منفی رشد و توسعه روي سطح سان دارندتوزیع درآمدي یککه در کشورهایی که 
. قابل مشاهده استجنگل 

نرخ يعنوان تعیین کنندهاقتصادي و سطح جنگل بهيبین توسعهيرابطه، )2006(اورز
GDPکه کشورهایی که داد این مطالعه نشان . دکرکشور بررسی 103زدایی را براي جنگل

کاري را بیش از احتمال جنگلبهکمی دارند،يماندهح جنگل باقیباال یا سطيسرانه
ارتباط گذشته، هايهدهد که بر خالف مطالعاین مطالعه نشان می. اندزدایی تجربه کردهجنگل

در نتیجه . بسیار پیچیده است، چون اثر یک متغیر بستگی به ارزش دیگر متغیرها دارد
العمل معکوس به کاهش عکس،کشورهایی با درآمد پاییننسبت به هایی با درآمد باال، لتم

. دهندسطح جنگل نشان می
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يکشور در حال توسعه چرخه59هاي با استفاده از داده، )2006(آزومابووو وآن 
ی حنوجود مننخستاین بررسیدر. بررسی کردند1972-1994يزدایی را طی دورهجنگل
. شده استزدایی تجزیه و تحلیل جنگليو سپس چرخه) EKC(محیطی کوزتس زیست

ي هاشاخصاستفاده از چنینهم. را نشان ندادEKCها هیچ شواهدي از وجود دادهيمجموعه
يکه ضعف نهادهاي سیاسی ممکن است چرخهآزادي سیاسی و مدنی، نشان دادند

د که مدل اقتصادي کننمینهادپیشهاآن. زدایی را در کشورهاي در حال توسعه بدتر کندجنگل
عنوان ابزاري کارآمد براي بررسی غیرهمگنی و غیرخطی بودن در کار رفته در این مطالعه بهبه

. کار رودي محیط زیستی بههاشاخصدیگر 
يبازهزدایی وجود دارد نبود اطالعات جنگلهايهیکی از مشکالتی که در ارتباط با مطالع

هاي مقطعی از دادهگوناگونهايهدر مطالعانلیل نیز محققبه همین د. استزمانی در این مورد 
يپیشین در زمینههايهکه مطالعبا توجه به اینچنینهم. اندکردهو یا ترکیبی استفاده 

گیرد، در این مطالعه سعی ایران را در بر نمیبویژهزدایی اغلب کشورهاي خاورمیانه جنگل
از دالیل . اي همسایه مورد آزمون و بررسی قرار گیردشده مدل کوزنتس براي ایران و کشوره

وهوایی، همگنی از نظر شرایط آبنبودبه توانمیتعداد کشورهاي مورد بررسی نیافتنافزایش
. دکرپوشش و نوع جنگل و نبود اطالعات آماري اشاره 

روش تحقیق
ودند که نابرابرى درآمدبر این عقیده بوهانااقتصاددتربیشمیالدى 1990ي تا اوایل دهه

در این زمینه.آوردالزم براى انباشت سرمایه و رشد اقتصادى را فراهم مىيثروت، انگیزه
سالکوزنتس در.کوزنتس استينظریههاآنترین بیان شده که معروفگوناگونیهاينظر

درآمد ، نابرابرىاقتصادىيطبق این نظریه در مراحل توسعه. خود را ارایه کردينظریه1955
. یافتتدریج کاهش خواهدیابد و پس از ثابت ماندن در سطح معینى، بهنخست افزایش مى

يکوزنتس، توسعه. معروف شد)شکلU(وارون کوزنتسبه نام منحنىهااین الگو بعد
ر د) شهرىیا(به اقتصاد نوین) یا روستایى(گذار از اقتصاد سنتى عنوان فراینداقتصادى را به
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مند به محیط هعالقايدانهتعدادى از اقتصادهاي اخیرو در سالبعد از کوزنتس. گیردنظر می
محیط زیست، يبردن این تئوري در زمینهکارهزیست با استفاده از تئوري کوزنتس و ب

ارتباط بین رشد و این تئوري . محیطی کوزنتس را ایجاد کردندچهارچوب تئوري زیست
. کندرا بیان می...) زدایی و آلودگی آب، آلودگی هوا، جنگل(ت تخریب محیط زیس

که در کندمحیطی کوزنتس بیان میشود، منحنی زیستده میدیکه در شکلگونههمان
با رشد درآمد سرانه، در سطوح پایین درآمدي تخریب راههماقتصادي يطی روند توسعه

فزایش درآمد سرانه، تقاضاي مصرفی کاال و از طرف دیگر با ا. یابدمحیط زیست افزایش می
با افزایش تقاضا براي مصرف کاال و خدمات، تولید نیز افزایش . یابدخدمات افزایش می

هایی مشابه ثیر خود را در پدیدهایابد که این روند باعث تخریب محیط زیست شده و تمی
يزمین در اثر پدیدهيزدایی و گرم شدن کرهآلودگی آب، آلودگی هوا، تخریب خاك، جنگل

یابد و به سطح حداکثري این روند با افزایش درآمد سرانه افزایش می. گذاردمیايانهخگل
که تقاضا براي جاآنبعد در سطوح باالي درآمدي از يدر مرحله). برگشتينقطه(رسدمی

کاالي بد عنوان یک یابد و تخریب محیط زیست بهکیفیت مطلوب محیط زیست افزایش می
.پذیردکیفیت محیط زیست صورت میبودبهکاهش در تخریب و ي، پدیدهشودمحسوب می

)1992، يپادیک و باندیشف(محیطی کوزنتسمنحنی زیست.)1(نمودار
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هاي حاصل از رشد اقتصادي و در نتیجه افزایش درآمد، باعث افزایش تقاضا براي فرآورده
از بسیارياین روند در شوربختانهاگرچه ،شودو کشاورزي میمنابع طبیعی، همانند جنگل

با راههمکشورهاي در حال توسعه، منجر به تغییر در ترکیب تقاضا براي کاالها و خدمات، 
، هاهدر مطالع). 1995گراسمن و کراگر (شود محیطی میبراي خدمات زیستتربیشتقاضاي 
شود که ارتباط بین رشد و محیطی کوزنتس یاد میستعنوان منحنی زیبایاد شدهياز نظریه

مفهوم. کندرا بیان می...) زدایی وآلودگی آب، آلودگی هوا، جنگل(تخریب محیط زیست 
EKC1در مورد اثرات) 1991(گراسمن و کراگريبا مطالعه1990يدر ابتداي دههNAFTA

2بانک جهانیيبراي توسعه) 1992(شافیک و باندیوپادهیيروي محیط زیست و مطالعه

هاي شدید کند که فعالیترا مطرح میگاهمحیطی کوزنتس این دیدتئوري زیست. شدشروع
رسانند و بنابراین با افزایش درآمد، تقاضا براي میضرراقتصادي به ناچار به محیط زیست

ذاري افزایش گبراي سرمایهرسدستکیفیت محیط زیست و به همان اندازه منابع در بودبه
بیان کرد که اگرچه شواهد واضحی وجود دارد که رشد اقتصادي ) 1992(بکرمن. خواهد یافت

- ین راهتربهانجامسرشود، اما اول این فرآیند میيمنجر به تخریب محیط زیست طی مرحله
که محیط زیست در اغلب کشورها، این است بودبهبراي رسیدن به -احتمال تنهاترین راهبهو

. مند شوندثروت
در این مطالعه سعی شده مدل کوزنتس براي ایران و ،در باال اشاره شدکه گونههمان

چند يزمانی که هدف بررسی مجموعه. کشورهاي همسایه مورد آزمون و بررسی قرار گیرد
. مناسبی استيزمانی است، الگوي تلفیقی گزینهيکشور در قالب یک معادله طی یک دوره

پانل را در بر شکلزدایی به تجربی تصریح مدل جنگلهايهیی که اغلب مطالعجاآناز 
نیز این الگو شامل تعدادي کشور از جمله ایران به شرح زیر مورد کنونیيگیرد، در مطالعهمی

:گیرداستفاده قرار می

)1(
tjtj4

2
tj3tj2tj10tj DGDPPGDPPPOPDF 

1-North American Free Trade Agreement
2 -International Bank Report Development
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:که در آن
tjDF :زدایی کشور نرخ جنگلjدر سالt

tjPOP : جمعیت کشورjدر سالt

tjGDPP :GDP کشور در 2000سرانه به قیمت ثابت سالjدر سالt

tjD : ي آزادي سیاسی و آزادي مدنی کشور هاشاخصمجموعjدر سالt

tj :خالل معادلهايجمله
tjDF:زدایی کشور نرخ جنگلjدر سالtشودمیزیر تعریف صورتبه:

)2(100*
F

FF
DF

tj

1tjtj
ti




tjF :زدایی در کشور میزان جنگلjدر سالtبه هکتار
1tjF  :زدایی در کشور میزان جنگلj1در سال-tهکتاربه
Peenباال از جدول يهاي مورد استفاده براي تخمین معادلهداده World 6 و پایگاه اطالعـاتی

FAOي آزادي سیاسـی و آزادي مـدنی از پایگـاه اطالعـاتی    هـا شـاخص . دست آمده اسـت هب
Freedom House1 ـ داريمالحظـات جنگـل  براسـاس در ایـن مطالعـه   . دسـت آمـده اسـت   هب

يوسـیله هکه ب2ايو تحلیل خوشه) شبیه بودندایران هاظ طبیعت جنگل بکشورهایی که از لح(
گرفتنـد و دیگـر   شد، شش کشور که بـا ایـران در یـک گـروه قـرار مـی      انجامSPSSافزارنرم

ایـران،  کشـورهاي يگیرنـده این مجموعـه دربـر  . بود انتخاب شدندرسدستاطالعاتشان در 
هـاي سـري   بر این اسـاس در ایـن مطالعـه داده   .بودعراقپاکستان، افغانستان، کویت، ترکیه و 

در این نـوع  . هاي پانل را تشکیل دادنددیگر ادغام شدند و دادهزمانی کشورهاي مختلف در یک
هـا در طـول   هـاي فـردي پدیـده   ي در تبیین تفاوتتربیشپذیري تواند انعطافها محقق میداده

دهـد و  آزادي را افـزایش مـی  يهنی و مقطعی درجـ هاي سري زماتلفیق داده. زمان داشته باشد
ـ  سـوي  از ). 2001بالتـاجی،  (شـود  ي مواجـه مـی  تـر کمهاي الگو با محدودیت دلیـل  هدیگـر ب

که نیستمناسب تکرار شونده، این فرض صورتبهکارگیري مشاهدات در واحدهاي مشابه هب

1- www.freedomhouse.com
2- Cluster Analysis
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دگی تجزیـه و تحلیـل   این موضوع ممکن است باعث پیچی. تفاوت در مشاهدات تصادفی است
هـاي پانـل اغلـب    هدادياین، مجموعهبرافزون. هاي غیرخطی و پویا شوددر مورد مدلبویژه

. شوندها دچار مشکل میدلیل نبودن برخی دادههب
هاي سري زمانی و مقطع عرضی، ههاي پانل در مقایسه با دادهاي دادهاز جمله مزیت

پارامترها اشاره تربهشناسایی وها، کنترل ناهمگنی فرديادهاز دتربیشيتوان به استفادهمی
هر کدام به دو يسویه و دوسویهخطاي یکییهاي جزاست که مدلادآوريیالزم به . دکر

.دشوهایی با اثرات ثابت و تصادفی تقسیم میقسمت مدل
ه در الگوي پانل بهینالگويهاي ایستایی براي انتخاب غیر از آزمونهاي مختلفی بهآزمون

پانل، آزمون انتخاب مدل بهینه و صورتبهوجود دارد که عبارت از آزمون قابلیت تخمین مدل 
در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته که از یاد شدههاي آزمون. باشندآزمون چاو می

.نظر شده استیات آن صرفیجزبرشمردن

نتایج و بحث
اي کشورهایی که با ایران در یک گروه تحلیل خوشهSPSSار افزبا استفاده از نرمنخست

بر این افزون . دشبود، انتخاب رسدستاطالعات مورد نیازشان در يگرفتند و بقیهقرار می
وهوایی، وضعیت جنگل و شرایط شرایط آبمانندهایی کشورهاي منتخب از نظر ویژگی

کشور آسیایی ششهاي مورد نیاز براي دهدر ادامه دا. مشابه هستندیتقریبطور بهسیاسی 
ها به آوري و سپس دادهمنتخب شامل ایران، پاکستان، کویت، افغانستان، ترکیه و عراق جمع

ها، آزمون باید براي این سري دادهنخستاست که گفتنی . دشمنتقل Eviews 5.0افزار نرم
.ایستایی صورت گیرد

هاي پانل استفاده که از دادهمانی در الگوهاییزهاي سريواحد دادههاي ریشهآزمون
هاي کنند، از اعتبار چندانی برخوردار نیستند و از آزمون ایستایی متغیرها در قالب آزمونمی

نتایج آزمون ایستایی هریک از متغیرها که با . هاي پانل بایستی استفاده کردواحد دادهریشه
گرفته، نتایج حاصل از این انجامهاي پانل لب دادهواحد در قااستفاده از چندین آزمون ریشه
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GDPسرانه و توان دوم GDPغیر از متغیرهاي دهد که تمامی متغیرها بهها نشان میآزمون

.کار گرفته شداول بهيتفاضل مرتبهصورتبهاین دو متغیر پس. سرانه در سطح ایستا هستند
براي این منظور دو . را مشخص کردبایستی روش تخمین نخستهاي پانلبراي داده

انجام) براي آزمون وجود اثرات تصادفی(LMو ) براي آزمون وجود اثرات ثابت(Fآزمون 
. دش

داري معنامدل جزء خطاي تصادفی دوسویه با اثرات تصادفی در نظر گرفته شد و نخست
2ير آمارهمقدا. اثرات فردي و زمانی در این حالت مورد آزمون قرار گرفتزمانهم

بحرانی نشان 2این آماره با مقادیر يبود، که مقایسه0714/1برابر با LMمحاسباتی آزمون 
داري اثرات تصادفی معناصفر مبنی بر عدم يدرصد فرضیه10و 5، 1داريمعناداد، در سطوح 

است که در الگوي مورد نظر ین مفهوم اهاین ب. دشوفردي و زمانی در الگوي مورد نظر رد نمی
داري هر کدام از اثرات معنااز نتایج، تربیشنانبراي اطمی. نیستتفاوت بین کشورها تصادفی 

د، که این نتایج کرطور جداگانه بررسی توان بهتصادفی مقطعی و اثرات تصادفی زمانی را می
.کندنیز این فرضیه را تایید می

د، در گام شي و زمانی در مدل جزء خطاي دوسویه رد که اثرات تصادفی فردپس از این
داري توام معناابتدا . داري اثرات ثابت فردي و زمانی پرداختمعناتوان به آزمون بعدي می

در این حالت فرض صفر به .شدانجاماثرات ثابت فردي و زمانی با استفاده از آزمون چاو 
:شودشکل زیر تعریف می

1 = … = T-1 = 0, H0 = 1 = … = N-1 = 0
10و 5، 1داريمعنابا مقادیر بحرانی در سطوح 968/1محاسباتی Fمقدار يمقایسه

اثرات ثابت نبودندارمعناتوان فرض صفر مبنی بر درصد می1نشان داد که با احتمال 1درصد
اري اثرات ثابت فرديدمعنابراي شناخت مدل بایستی به آزمون . فردي و زمانی را رد کرد

وجود اثرات فردي در مدل با توجه به اثرات زمانی معین نخست. و زمانی پرداخت) مقطعی(

داراي توزیعFيدر این آزمون، آماره. مورد آزمون قرار گرفت     K1T1N,1N

H

2 F~F
0



69/1و 46/1، 34/1تیب برابر است با تربه% 10و 5، 1مقادیر بحرانی در سطح-1
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و ) 318/13(آزمونيبا توجه به آمارهکهدهدحاصل از آزمون چاو نشان میينتیجه. است
،در ادامه. دکرتوان فرض صفر را رد درصد می1داري معنا، در سطح 1هاي بحرانیکمیت

.وجود اثرات زمانی با توجه به اثرات فردي معین مورد آزمون قرار گرفت
H0صورتبهصفر يدر این مورد فرضیه = 1 = … = T-1 Fيآماره. دشوبیان می0 =

داراي توزیع     K1T1N,1T

H

3 F~F
0

يآمارهيمقایسه. استFحاصل از آزمون چاو
ينشانگر این است که فرضیه2داري مختلفمعناهاي بحرانی در سطوح با کمیت) 138/0(

.دکرتوان رد صفر را نمی
و چاو، این نتیجه حاصل شد که در ) LM(آزمون ضریب تکاثر الگرانژ براساسدر مجموع 

زدایی کشورهاي منتخب، مدل جزء محیطی کوزنتس براي جنگلمنحنی زیستيبررسی رابطه
تفاوت بین کشورهاي مختلف در سخن،به دیگر. خطاي دوسویه با اثرات فردي مناسب است

هاي آزمونانجامپس از . هاي مختلف، قابلیت توجیه دارداین الگو با استفاده از عرض از مبدا
زدایی در ایران و پنج کشور همسایه تخمین نتس براي جنگلمحیطی کوزتابع زیستیاد شده،

.گزارش شده است) 1(زده شد که در جدول

زدایی در ایران و پنج کشور همسایهنتایج تخمین تابع کوزنتس براي جنگل) 1(جدول
خطاي معیارضریبتوضیحنام متغیر

C758/0649/1عرض از مبدا
POP12/1*10- 88/15*10- 5***جمعیت

D(GDPP)اوليتفاضل مرتبهGDP91/70005/0*10- 5سرانه
D(GDPP2)اول توان دوميتفاضل مرتبهGDP43/6*10- 9-33/1*10- 9سرانه

D 0330/0129/0ي آزادي سیاسی و مدنیهاشاخصمجموع
2R 3086/0 F 6454/1٭٭٭ W.D 42/2

هاي تحقیقیافته: ماخذ

11/3و 26/2، 88/1تیب برابر است با تربه% 10و 5، 1مقادیر بحرانی در سطح -۱
86/1و 55/1، 41/1تیب برابر است با تربه% 10و 5، 1مقادیر بحرانی در سطح -۲
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این مطلب سخن دیگربه . است3086/0ضریب تعدیل مدل برابر1نتایج جدول براساس
درصد تغییرات متغیر وابسته 30، حدود )هاهمشابه دیگر مطالع(گویاي این واقعیت است که

این موضوع شاید ناشی . شودمتغیرهاي مستقل منظور شده در مدل توضیح داده میيهوسیلبه
ی به آمارهاي رسدستنداشتنزدایی است، که به لحاظ جنگلاز اثر گذاري متغیرهاي موثر بر
.اندمورد نیاز در مدل منظور نشده

. استبستگیهممشکل خود بدون،مدلDWيآمارهبراساسطبق این نتایج و چنینهم
که مدل داراي کندتایید میاین مطلب را،دهشانجامسانی واریانس ناهميهاآزمونچنینهم

.سانی نیستمشکل واریانس ناهم
سرانه، تاثیر GDPسرانه و توان دوم GDPدهد که متغیرهاي نشان می1نتایج جدول

دهد که منحنی کوزنتس براي نشان میبه بیان دیگر این نتایج. داري بر متغیر وابسته نداردمعنا
شده انجامهايهاین نتیجه مدرکی در تایید مطالع. کشور منتخب وجود نداردششيمجموعه

. است)2001(و باتاراي و همیگ) 1999(، کوپ و تول)1994(کروپر و گریفیتزيوسیلهبه
، روند گفته شدهاي کشورهيمجموعهيبه این مفهوم است که، در مسیر توسعهEKCنبود

.زدایی هنوز اتفاق نیفتاده استمعکوس جنگل
. استزدایی، جمعیت دار و اثر گذار بر شاخص جنگلمعناتنها متغیر ) 1(طبق نتایج جدول

. استتربیشزدایی افزایش جمعیت مصادف با جنگل،دیگر براي کشورهاي منتخبسخنبه 
شود،میزدایی کاستهد که از رشد جنگلکربینی توان پیشبنابراین با کاهش رشد جمعیت می

. یابدمطلق افزایش میزدایی از نظر قدردلیل افزایش حجم جمعیت، میزان جنگلهاگرچه ب
کشورهاي منتخب، متغیر مجموع يکه، براي مجموعهدهد نشان مینتایج چنینهم
داري معنار است، اما اثر ي آزادي سیاسی و مدنی اگر چه داراي عالمت مورد انتظاهاشاخص

به بیان دیگر بین کشورهاي منتخب از لحاظ آزادي سیاسی و . زدایی نداردبر روند جنگل
توان گفت که دیگر میسخن به . داري وجود نداردمعنامدنی، نظام مدیریت متمرکز تفاوت 

سی و مدنی زدایی، ناشی از تفاوت در آزادي سیاجنگلياین کشورها نسبت به پدیدهواکنش
.براي افراد این کشورها نیست
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هانهادپیشگیري و نتیجه
زدایی در که جمعیت تنها عامل موثر بر نرخ جنگلجاآناز ،مطالعهاین با توجه به نتایج 

هاي کارآمد گیري از روشدر صورت امکان با بهرهشودمینهادپیشاین شش کشور است، 
زدایی خصوص اثرات مخرب جنگلجنگلی درهاي آموزشی به مردم ساکن در عرصه

مخرب جلوگیري ياین پدیدهباربد و زیاناطالعات کافی داد، تا بتوان در حد امکان از نتایج 
شود با استفاده از امکانات پزشکی و ترویجی تا حد امکان رشد توصیه میچنینهم. کرد

زدایی تواند جنگلطریق میکنترل جمعیت از دو . کنترل شودگفته شدجمعیت در کشورهاي 
مستقیم شکل بهسریع جمعیت نکردنرشد،مطالعهاین اول براساس نتایج . را کاهش دهد

تر درآمد سرانه کنترل جمعیت موجب رشد سریعدومو شودمیزدایی موجب کنترل جنگل
ه را در آیندپیش گفته محیطی کوزنتس براي کشورهاي زیستيشده و امکان وقوع نظریه

این مطالعه هايهدفترین که یکی از عمدهدیگر با توجه به اینسوي از . دکنمیسر می
در شودمینهادپیش، استمنابع طبیعی يشناساندن و استفاده از مدل کوزنتس در زمینه

با استفاده از این مدل به بررسی عوامل موثر بر تخریب محیط گرانپژوهش، آیندههاي پژوهش
.ندزیست بپرداز
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